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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 161201/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, inscrito no CNPJ nº 05.171.947/0001-89, 
através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ nº 19.087.866/0001-
00, com sede à Rua Lauro Sodré, s/nº - Centro – CEP: 68.722-000, Magalhães Barata-PA, por 
intermédio de seu representante, Sra. Thaissa Costa Ramos Magalhães, brasileira, portadora do CPF 
nº 023.026.262-73, residente e domiciliada na Cidade de Magalhães Barata, Estado do Pará, e do 
outro lado as empresas: P P F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 
07.606.575/0001-00 e R P S DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.288.529/0001-30,  
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 018/2022, publicada no 18/11/2022, processo administrativo nº 281022-
002, RESOLVE registrar os preços das  empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com 
a classificação por elas alcançadas e nas  quantidades  cotadas, atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL 

PARA RECÉM-NASCIDOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, para o período de 12 (doze) meses especificado no Termo 

de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022-PMMB, que é parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) proposta 

(s) são as que seguem:  

Empresa: P P F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – ME 

CNPJ Nº: 07.606.575/0001-00 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID V. UNIT TOTAL 

1 

BANHEIRA PARA BEBÊ CAPACIDADE: 20LTS, 
APROXIMADAMENTE MEDINDO 40X74X24CM; 
99,8G; EM MATERIAL PLÁSTICO, UNISSEX. 
 

120 UND R$ 23,00 R$ 2760,00 

8 

KIT DE LUVA PARA RECÉM NASCIDO 
ESPECIFICAÇÃO: CONTENDO 3 PEÇAS 
100%ALGODÃO, MATERIAL LAVÁVEL COM 
ELÁTICO NO PUNHO, COR UNISSEX. 
 

120 KIT R$ 6,00 R$ 720,00 

10 
JOGO DE PENTE E ESCOVA PARA BEBÊ 
INTERVALO ADEQUADAMENTE ESPAÇADO 

120 JOGO R$ 10,00 R$ 1.200,00 
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ENTRE CADA CERDA CERDAS FEITAS DE 
NAYLON DE ELASTICIDADE MACIA, ELEVADA E 
NÃO IRRITA O ESCALPE MACIO DO BEBÊ. 
CORES UNISSEX. 
 

11 

SABONETE LÍQUIDO PARA BEBE RECEM 
NASCIDO, ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM 200 
ML, ESPUMA CREMOSA E PERFUMADA E DE 
FÁCIL ENXAGUE. FÓRMUA EXCLUSIVA COM PH 
NEUTRO, SEM CORANTES E SEM ÁLCOOL 
ELÍTICO, NÃO IRRITA OS OLHOS NEM O COURO 
CABELUDO DO BEBÊ. CONTÉM GLICERINA. 
 

120 UND R$ 20,00 R$ 2.412,00 

13 

HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO COM 
PONTAS DE ALGODÃO HIGIÊNICO ANTI-
GERMES, CAIXA COM 75 UNIDADES. 
 

120 CAIXA R$ 3,80 R$ 456,00 

15 

TOALHA FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% 
ALGODÃO, COR: BRANCA, TAMANHO 
APROXIMADO DE 0.70 X 1.20 CM. PCT COM 
3/UNIDA 
 

120 PCT R$ 26,00 R$ 3.120,00 

17 
MANTA PARA RECEM NASCIDO EM ALGODÃO 
NAS CORES NEUTRAS. 
 

120 UND R$ 27,00 R$ 3.240,00 

19 

SACO PARA PRESENTE CELOFONE 
TRANSPARENTE MEDINDO 60x40 
ACOMPANHADO DE LAÇO DECORATIVO. 
CORES: AZUL, VERDE E AMARELO (PCT COM 
100 UND) 
 

2 PCT R$ 33,10 R$ 66,20 

20 

SABONETEIRA INFANTIL EM PLÁSTICO COM 
TELA DE PROTEÇÃO E TAMPA. CORES: ROSA, 
AZUL, VERDE ÁGUA E AMARELO CLARO 
 

120 UND R$ 7,00 R$ 840,00 

 TOTAL    R$ 14.814,20 

 

Empresa: R P S DE OLIVEIRA EIRELI 

CNPJ Nº: 41.288.529/0001-30 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID V. UNIT TOTAL 

2 

ESTOJO COM 03 MAMADEIRAS: - 01MAMADEIRA 
80ML - LIVRE DE BPA - 01MAMADEIRA 150ML - 
LIVRE DE BPA - 01MAMADEIRA 240ML - LIVRE DE 
BPA, PARA CRIANÇA DE 0 A 06 MESES, 
PRODUZIDAS COM MATERIAL POLICARBONATO 
COM BICOS DE SILICONE ORTODÔNTICO, 
ATÓXICA, PODENDO SER ESTERILIZADA ATÉ 
125ºC SEM DEFORMAR. GARGALO HIGIÊNICO, 
SEM ABAS CORTANTES, COM SELO DE 
APROVAÇÃO DO INMETRO. CORES: ROSA, AZUL 

120 KIT R$ 29,00 R$ 3.480,00 
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E AMARELO 

3 

CONJUNTO      PAGÃO      3      PEÇAS 
ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO, MALHA 
PENTEADA, ESTAMPAS UNISSEX, COMPOSTO 
POR CASAQUINHO, CAMISETA REGATA E 
MIJÃOZINHO SEM PÉ, CONFORTÁVEL. 
 

360 CONJ. R$ 13,29 R$ 4.784,40 

4 

CUEIRO INFANTIL PACOTE COM 3 UNIDADES 
FLANELADO, LISO OU ESTAMPADO, COR 
UNISSEX, TAMANHO 80X60 CM. 
 

120 PCT R$ 17,00 R$ 2.040,00 

5 
FRALDA DE TECIDO PACOTE COM 5 UNIDADES, 
TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 70X70 CM 
 

360 PCT R$ 20,23 R$ 7.282,80 

6 

CONJUNTO DE BOLSA SIMPLES DE 
MATERNIDADE, PARA BEBÊ. ESPECIFICAÇÃO 
MINIMA: Bolsa maternidade média: medida 
aproximada: 25cm de Altura x 26cm de Largura x 
12,5cm de Profundidade (Aproximadamente) (incluso 
Bolsa Média: 2 Alças de mão e 1 Alça de ombro) 
 

120 UND R$ 58,50 R$ 7.020,00 

7 

KIT DE   CAMISETA   REGATA   DE BEBÊ 
CONTENDO 3 PEÇAS, 100% ALGODÃO, 
TAMANHO DE 0 A 3 MESES RECÉM NASCIDO, 
COR UNISSEX 
 

360 KIT R$ 5,55 R$ 1.998,00 

9 

KIT DE MEIA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO 
ESPECIFICAÇÃO: CONTENDO 3 PEÇAS, COR 
UNISSEX, TECIDO 80% ALGODÃO, 15% 
POLIAMIDA, 0,5% ELASTODIENO. 
 

360 KIT R$ 8,25 R$ 2.970,00 

12 
ALGODÃO HIDROFILO EM BOLINHAS, PACOTE 
100G 
 

120 PCT R$ 9,20 R$ 1.104,00 

14 

CREME    PARA    PREVENÇÃO    DE 
ASSADURAS VITAMINAS A (RETINOL) E D 
(COLEACALCIFEROL) INCORPORADAS A 
AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES. 
EMBALAGEM 45G. 

120 UND R$ 18,00 R$ 2.160,00 

16 

MIJÃO CALÇA CULOTE PARA BEBÊ, PÉ 
REVERSÍVEL, MALHA 100% ALGODÃO FIO 
PENTEADO 30.1. TAMANHOS: RN E P. COSTURA 
LATERAL. CORES: UNISSEX. PCT C/03 UNID 
 

360 PCT R$ 35,00 R$ 12.600,00 

18 

KIT COMPOSTO POR SAPATINHOS, LUVAS E 
TOCA DE LÃ PARA RECÉM-NASCIDO, 
ANTIALÉRGICO, TRICÔ 50% ALGODÃO E 50% 
ACRÍLICO. CORES: ROSA, AZUL, VERDE ÁGUA E 
AMARELO CLARO 
 

360 KIT R$ 33,11 R$ 11.919,60 
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21 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO 
PEQUENO (PP), COM GEL ULTRA ABSORVENTE, 
COM BARREIRAS LATERAL ANTIVAZAMENTOS, 
PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM 
POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER 
ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE 
POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E 
ADESIVO TERMOPLÁSTICO, TECIDO INTERNO 
MACIO, EMBALADA EM PACOTE COM NO 
MINIMO 32 UNIDADES. NA EMBALAGEM 
DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS 
DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. 
 

120 PACOTE R$ 33,02 R$ 3.962,40 

 TOTAL    R$ 61.321,20 

 

Valor total da ATA: R$ 76.135,40 (Setenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quarenta 

Centavos). 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE 
não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema 
Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada 
ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, 

na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.  

 

4.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com o Contratante. 
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Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro 

de Preços. 

Parágrafo quarto: O montante das aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 

exceder, ao dobro dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão atender as exigências descritas no 

termo de Referência (Anexo I).  

 

6. DO PAGAMENTO 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo 
notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

O pagamento será efetuado em sua totalidade em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados 
da data da entrega dos materiais, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente 
certificada/atestada pelo servidor competente; 

O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 
indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e 
número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sustado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias. Não ocorrendo, neste caso, 
quaisquer ônus por parte desta Prefeitura; 

A Empresa Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, certidões fiscais e 
trabalhistas, devidamente regular; 

A regularidade fiscal da Empresa Contratada será verificada, mediante consulta efetuada por meio 
eletrônico; 

Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com sua 
regularidade fiscal e trabalhista; 

A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização 
junto a Secretaria Municipal de Finanças, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional 
a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento pela CONTRATADA; 

Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem 
serão de responsabilidade da Empresa Contratada; 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
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mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
TX = Percentual da taxa anual de 6% 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
                       
 
        
 
Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa da repactuação 
de preços dos contratos; 
Caso haja a aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário; 
Revisão de preços: 
Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, 
ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição do 
CONTRATANTE para a justa remuneração na entrega dos materiais, poderá ser revisada, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato; 
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o 
caso; 
Na hipótese da empresa contratada solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 
pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que 
comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc; 
A entrega e recebimento dos itens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, 
pertencente ao quadro funcional da Prefeitura e devidamente designado para tal fim. 
 

6.  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

7.  DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 018/2022-

SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

I  
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                             Ocorrências   Sanções Administrativas que poderão ser 
aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no 
Edital. 
 

- Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com O Munícipio de 
Magalhães Barata/Pa até 02 (dois) anos; 
- Descredenciamento do SICAF 

II. Fazer Declaração Falsa. 
 

- Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos; 
- Descredenciamento do SICAF 

III. Apresentar documentação falsa. - Advertência; 
- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total do 
Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos; 
- Descredenciamento do SICAF 

IV. Comportar-se de modo inidôneo. - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos; 
- Descredenciamento do SICAF 

V. Cometer fraude fiscal  - Advertência; 
- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total do 
Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 
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VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 

VII. Não assinar o contrato ou não retirar a nota 
de empenho, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta. 

- Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido ou atrasar a execução de obra ou 
serviço. 

- Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

- Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido  - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos; - Descredenciamento 
do SICAF 

 
XI. Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da 

- Advertência; 
- Multa: de 1% (um por cento) até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato. 
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Licitação, em que não se comine outra 
penalidade  

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;   
- Descredenciamento do SICAF 

XII. Inexecução parcial do contrato. - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) 
do valor total do Contrato 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 

XIII. Inexecução total. - Advertência; 
- Multa: 20% (vinte por cento), do valor total do 
Contrato. 
- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), 
por dia atraso referente ao valor do Contrato.  
-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Município de Magalhães 
Barata/Pa até 02 (dois) anos;  
- Descredenciamento do SICAF 

 

 

8.  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, 

da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação 

para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 

do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata 
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de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

9.  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação 

ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão 

ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas 

fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações 

técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente 

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 

(cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

10.  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

 A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços 

de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

 Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na 

Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de 
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registro. 

 

11. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

12.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e 

cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 

registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a 

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.  DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de 

Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

14.  DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem 

prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após 

a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  018/2022-SRP e a 

proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 



                                            
 

 

 

12 
End.: Rua Lauro Sodré, s/nº - Centro – CEP: 68.722-000 

CNPJ nº 05.171.947/0001-89 

E-mail: cpl.galhaesbarata21@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão 

Permanente de 

Licitação

 

disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Augusto Corrêa, 

com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

Magalhães Barata, 16 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ Nº 19.087.866/0001-00 

Contratante 

 

 

 

 

 

P P F COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – ME 

CNPJ nº 07.606.575/0001-00   

Contratada 

 

 

 

 

 

R P S DE OLIVEIRA EIRELI 

CNPJ nº 41.288.529/0001-30 

Contratada 
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